
Záznam z vykonaného prieskumu trhu 
 

a) Údaje poskytnuté verejným obstarávateľom 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 

Konventná 1 
811 02 Bratislava 
IČO: 31772412 

 
 
Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa:  Mária Čikešová 
(uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá vykonáva prieskum trhu) 
 
Opis predmetu zákazky: Jazyková korekcia textu v anglickom jazyku, publikácia Higher 
Education in the SR 2017, 43 normostrán (75 936 znakov) 
 

b) Spôsob vykonania prieskumu trhu: zverejnené na www.srk.sk, oslovené konkrétne 
firmy, cenová ponuka zaslaná ISRK v rámci promo 

 
c) Údaje poskytnuté podnikateľmi : 

 
1. Identifikačné údaje podnikateľa:  Múdry preklad s. r. o., Šulekova 12, 811 06 Bratislava 
                                                                 IČO: 35 913 142 
Kontaktná osoba za podnikateľa: Marcela Kurajdová  
Ponúkaná cena s DPH za predmet zákazky:  428,28 eur 
      
2. Identifikačné údaje podnikateľa:  PORTER, s. r. o., Pluhová 42, 831 03 Bratislava 
                                                                 IČO: 35 948 493 
Kontaktná osoba za podnikateľa:  Jozef Čambal 
Ponúkaná cena s DPH za predmet zákazky:  428,28 eur 
  
3. Identifikačné údaje podnikateľa:   Mgr. Danica Fetyko Grusová, Palárikova 11, 040 01 Košice 

                                                    IČO: 40 186 199 
Kontaktná osoba za podnikateľa:  Mgr. Danica Fetyko Grusová 
Ponúkaná cena s DPH za predmet zákazky:  150,50 eur 
 
4. Identifikačné údaje podnikateľa:   Bridge Intelligent Translations s. r. o., Svätovojtešská 19, 
831 03 Bratislava  

                                                    IČO: 50 169 441 
Kontaktná osoba za podnikateľa:  Melinda Marcziová 
Ponúkaná cena s DPH za predmet zákazky:  361,20 eur 
Poznámka: V obchodnom registri MS SR v predmete činnosti sú uvedené „Prekladateľské 
a tlmočnícke služby – maďarský jazyk“.  
      

d) Odôvodnenie výberu uchádzača: najnižšia cena 
 
Meno a podpis osoby, ktorá prieskum trhu vykonala:  Mária Čikešová 
 

http://www.srk.sk/


 
e) Meno a podpis osoby zodpovednej za zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami: Mária 

Čikešová 
 

f) Dátum vykonania prieskumu trhu:  17. 7. 2017 
 

g) Identifikácia úspešného uchádzača: Mgr. Danica Fetyko Grusová, Palárikova 11, 040 
01 Košice, IČO: 40 186 199 

 
                               
                           
Čestné vyhlásenie 
 
(Mgr. Mária Čikešová)      (generálna sekretárka) 
………………………………………….........................................                     ……………………………………… 
meno, priezvisko, titul                                                                            zamestnanec vo funkcii 
 
Týmto vyhlasujem, že v uskutočnenom prieskume trhu zameranom na výber uchádzača na 
predmet zákazky: Jazyková korekcia textu v anglickom jazyku, publikácia Higher Education in 
the SR 2017 
- som bol(a) nestranný(á), 
- počas prebiehajúceho prieskumu trhu som neposkytoval(a) získané informácie o 
cenách za predmet zákazky podnikateľom ani žiadnym iným osobám. Získané informácie až 
po vyhotovenie a podpísanie záznamu z vykonaného prieskumu trhu som považoval(a) za 
dôverné. 
 
Bratislava 17. júla 2017                       

Mária Čikešová, v. r.  
                                                                                         …………………………............ 
                                                                                                         podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


